2. ZWALUWNIEUWS • SCHOOLJAAR 2022-2023 • 15-09-2022
website: www.dezwaluw.nl
mail: directie@dezwaluw.nl
telefoon: 0297-582612
_________________________________________________________________________
In dit Zwaluwnieuws leest u over:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Personele ontwikkelingen
Inventarisatie hulp van ouders
Corona komt helaas dichterbij
Op tijd komen en veilig naar school
Terugblik algemene informatieavond 14 september
Startgesprekken op in de week van 19 september
Sportclinics Amstelveen dinsdag 20 september
Schoolreisje woensdag 21 september
Schoolfotograaf vrijdag 23 september
Inzet en betrokkenheid gedragsspecialist
Informatieavond Hoogbegaafdheid georganiseerd door Netwerk HB 4 oktober
Toelichting begeleiders voor Talent Op Vrijdag
Even voorstellen: Kelsey Proost, stagiaire gymnastiek
Sportactiviteiten

Personele ontwikkelingen
Zoals bekend, is er een aantal vacatures op onze school momenteel niet ingevuld. Gelukkig
is er inmiddels een nieuwe remedial teacher gestart, hierover heeft u een bericht ontvangen
via Parro.
Tevens heeft een ouder van onze school aangeboden ons tijdelijk te helpen in groep 3/4.
Esther Zwemmer, bevoegd leerkracht en werkzaam op een andere school, zal vanaf eind
september op woensdag voor groep 3/4 staan. Wij zijn heel blij met haar aanbod, zodat juf
Nathalie één dag per week van haar welverdiende vrije dag kan genieten.
In groep 1/2 staat juf Ingrid momenteel de hele week voor de groep. Ik ben enorm blij met
haar extra inzet, maar dit is een tijdelijke oplossing. Op donderdag en vrijdag is Ingrid iets
later op school en zij moet beide dagen eerder weg om haar eigen kind van school te halen.
Tot op heden lukt het ons om dit intern op te vangen.
Een intern begeleider hebben wij nog niet gevonden. Er staat via LinkedIn en via
www.amstelwijs.nl een vacature uit voor twee dagen.
Er zijn meerdere ouders die hun hulp hebben aangeboden om waar nodig bij te springen. De
reacties en het meedenken zijn hartverwarmend en waarderen wij zeer, evenals uw begrip
voor het feit dat sommige zaken hierdoor helaas iets anders lopen dan u gewend bent. Als
wij van uw hulp gebruik kunnen maken, zullen wij dit zeker doen en zullen wij u hierover
benaderen.

Inventarisatie hulp van ouders
Normaal gesproken werd via een formulier geïnventariseerd welke ouders hulp willen
bieden. Denkt u hierbij aan het overblijven, het draaien van een keukenwas, het helpen bij
de luizencontrole, de Ouderraad etc. Vanaf dit schooljaar wordt via Parro een bericht
gestuurd waarin u aan kunt geven welke hulp u kunt bieden.
Corona komt helaas dichterbij
Afgelopen week waren er meerdere ziekmeldingen met coronagerelateerde klachten.
Gelukkig zijn er nog geen kinderen of personeelsleden die daadwerkelijk corona hebben,
maar wel gezinsleden. We willen u dringend vragen bij klachten te testen en als uw
kind(eren) corona hebben dit aan de leerkracht van uw kind door te geven.
Voor de volledigheid nog even de regels:
● Bij klachten testen (zie link)
● Bij een positieve zelftest: minimaal 5 dagen in isolatie, tenzij je eerder 24 uur
klachtenvrij bent
● Eerste dag met klachten is dag 0
● Je moet 24 uur klachtenvrij zijn voordat je uit isolatie mag
Meer informatie over isolatie na een positieve zelftest vindt u hier.
Op tijd komen en veilig naar school
Elke schooldag start om 8.45 uur met een inloop vanaf 8.30 uur. Er zijn dagelijks meerdere
kinderen die te laat op school komen. Dit is zowel vervelend voor de leerling die te laat komt
als storend voor de hele groep en er gaat dagelijks kostbare onderwijstijd verloren. Wilt u er,
samen met uw kind(eren), voor zorgen dat uw kind op tijd op school is? Vijf minuten eerder
van huis vertrekken kan al een verschil maken.
Daarnaast is het belangrijk dat alle kinderen en ouders veilig naar school kunnen. Kinderen
komen lopend of fietsend naar school of worden met de auto naar school gebracht. Er zijn
nog steeds ouders die de auto pal voor de school parkeren om hun kind(eren) af te zetten.
Dit leidt tot onveilige situaties voor de kinderen en ouders die lopend of fietsend naar school
komen. Nogmaals het dringende verzoek om een parkeerplek te zoeken of aan het eind van
de straat uw kind af te zetten en te keren. Een andere mogelijkheid is parkeren op het terrein
achter de kerk en via het paadje naar de school te lopen.
Terugblik algemene informatieavond 14 september
Gisteravond hebben wij een algemene informatieavond gehouden. Helaas is dit door een
misverstand pas afgelopen maandag aan u gecommuniceerd, waarvoor mijn excuses.
Gelukkig werd de avond goed bezocht. Alle leerkrachten zullen de gegeven informatie via
Parro nog nasturen.
Startgesprekken in de week van 19 september
Volgende week vinden de startgesprekken met ouders plaats. Tijdens het startgesprek kunt
u tips en tops over uw kind uitwisselen met de leerkracht, vragen stellen over het
programma en afspraken maken. Het startgesprek is ook geschikt om wederzijds
verwachtingen uit te spreken m.b.t. het onderwijs en de samenwerking. De leerlingen zijn
niet bij het startgesprek aanwezig. Via Parro heeft u een uitnodiging voor het startgesprek
ontvangen. Nog niet alle ouders hebben zich ingeschreven voor een gesprek. Wilt u dit
alsnog doen?

Sportclinics Amstelveen dinsdag 20 september
In het vorige Zwaluwnieuws schreef ik dat Martijn Jonk, onze vakleerkracht gymnastiek, de
groepen 3 t/m 8 heeft opgegeven voor Sportclinics op 20 september. Er zijn zoveel
aanmeldingen binnengekomen dat helaas alleen de groepen 7 en 8 mee kunnen doen. Zij
doen op dinsdag 20 september van 10.45 - 11.45 uur mee aan beachflagfootball en
beachhandbal. De leerkrachten van deze groepen zullen via Parro een beroep doen op uw
hulp om de kinderen naar de sportlocatie toe te brengen en op te halen.
Schoolreisje woensdag 21 september
Op woensdag 21 september gaan alle kinderen op schoolreisje!
Groep 1 t/m 4 gaan naar Avifauna. De kinderen worden op normale tijd op school verwacht
en zijn naar verwachting om 15.15 uur weer terug op school.
Groep 5 t/m 8 gaan naar Archeon. De kinderen worden op de normale tijd op school
verwacht en worden rond 16.45 uur weer terug op school verwacht.
Meer informatie hierover heeft u ontvangen via Parro.
Schoolfotograaf vrijdag 23 september
Vrijdag 23 september komt de schoolfotograaf. Er worden groepsfoto's gemaakt, individuele
foto's en, wanneer u dat wilt, ook broertjes- zusjes foto's. Er zijn kinderen die ook nog een
klein broertje of zusje hebben. Wanneer u graag wilt dat deze ook op de foto komt, laat u dat
dan alstublieft weten via een mail aan Pauline Spaargaren via spaargaren@yahoo.com. Zij
gaat dan een rooster maken. Rekent u qua tijdstip op het einde van vrijdagochtend.
Inzet en betrokkenheid gedragsspecialist
Er blijkt bij sommige ouders enige onduidelijkheid te zijn over het betrekken van Bianca
Versteeg, de gedragsspecialist bij ons op school. Bianca kan meedenken met de leerkracht
en de ouders als er adviezen of aanpassingen nodig zijn voor het kind om tot leren te komen
en zich te kunnen ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied. Het is niet de bedoeling dat u
Bianca rechtstreeks benadert, maar dat u bij de leerkracht aangeeft waar u zorgen over
heeft. De leerkracht is de professional die samen met u het dichtst bij de leerling staat en
zicht heeft op het leer- en ontwikkelingsproces van de leerling. Zij zal in overleg met Bianca
bespreken of en hoe zij kan ondersteunen.
Informatieavond Hoogbegaafdheid georganiseerd door Netwerk HB 4 oktober
Het netwerk HB (hoogbegaafdheid) van het samenwerkingsverband Amstelronde
organiseert een informatieavond voor scholen en ouders. Deze avond vindt plaats op 4
oktober om 19.30 uur in het HWC, Startbaan 3, Amstelveen. In de flyer vindt u meer
informatie. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u zich aanmelden via www.netwerkhb.nl
Toelichting begeleiders voor Talent Op Vrijdag
Via Parro hebben alle ouders van de bovenbouw een formulier ontvangen voor ouderhulp
tijdens Talent Op Vrijdag, het bericht is uitgegaan op 31 augustus jl.
U mag zelf een workshop aandragen die u kunt organiseren, u kunt ook alleen uw hulp
aanbieden.
Per workshop wordt er bekeken hoeveel vrijdagen er nodig zijn. De data zal in overleg gaan
met de leerkrachten.

We hebben al enkele reacties, zowel voor hulp alsook voor zelf geplande workshops maar u
kunt zich nog steeds inschrijven via het Parrobericht van 31 augustus.
Met de eerste workshops willen wij starten na de herfstvakantie.
Even voorstellen: Kelsey Proost
Kelsey Proost is vorige week gestart als stagiaire bij Martijn Jonk, onze vakleerkracht
gymnastiek. Zij loopt op donderdag stage op onze school. Hieronder stelt zij zich kort voor:
Hallo,
Ik ben Kelsey en ik ben 21 jaar oud. Ik ben een 4e jaars ALO (Academische Lichamelijke
Opvoeding) student en in dit laatste studiejaar loop ik stage bij mijn nieuwe stagebegeleider
Martijn Jonk. Ik heb er veel zin in. Ik zal er op donderdagochtend zijn. Als hobby geef ik les
in taekwondo. Dit doe ik al een paar jaar. Zelf doe ik ook aan taekwondo. Ik verzorg in mijn
vrije tijd paarden en ik sport veel. Ik zie er naar uit om dit jaar voor de klas te staan.
Met sportieve groet,
Kelsey Proost
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Martijn, onze vakleerkracht gymnastiek, wil u graag informeren over een vakantiekamp in de
herfstvakantie. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u hier meer informatie over.
In Amstelveen vindt ook de Nationale Sportweek plaats, ook hierover plaatsen wij graag een
flyer onderaan.

Hartelijke groet en alvast een fijn weekend,
Karine Emons

Monkey Moves in de herfstvakantie

Sportweek Amstelveen

